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Unia KOMBI
korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kombi

Sklep internetowy

UNIA - DOBRE BO POLSKIE

UNIA

Największy polski producent
Maszyn rolniczych
300 - 560 CM

Pobierz Katalog    Pobierz Instrukcję Obsługi

Agregat uprawowy  Kombi

Zawieszany

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kombi
https://sklep.korbanek.pl/
http://uniaportal.exso.pl/UniaPortal/LOGIN/index.html?page=katalog_online
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/unia/kombi_3_xl_pl.pdf?705
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Unia jest to polska marka, specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych od ponad
100 lat. Aktualnie posiada 4 zakłady produkcyjne, w których zatrudnia ponad 1200 osób.
Powierzchnia produkcyjna firmy to aż 11,5 ha. Aktualnie w swojej ofercie posiada ponad
700 różnych maszyn, które pracują nie tylko w polskich, ale i zagranicznych
gospodarstwach rolnych, średnia ilość wyprodukowanych maszyn to 25 tysięcy sztuk.
Firma stawia na rozwój i jakość, gwarantując niezawodność na długie lata.

konstrukcja  agregatu

Zawieszanego Unia Kombi
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Agregat uprawowy Kombi ze względu na styl swojej pracy, musiał zostać zaprojektowany
tak, by solidna konstrukcja wytrzymywała wszelkie obciążenia. Agregat jest wykonana z
wytrzymałej stali i odpornej na przeciążenia, starannie została dopracowana przez
inżynierów tak by wytrzymała przez wiele lat. W celu skutecznego uprawiania maszyna
ma regulowaną oś zawieszenia i regulowany docisk pracy wałów doprawiających.
Ponadto w wyposażeniu znajdziemy spulchniacz śladów z szeroką gęsiostópką i z
regulacją głębokości pracy, sekcje zębów SU/SV/SK z redlicami dwustronnymi, oraz wały
strunowe na przodzie ∅320 mm, oraz na tyle ∅320/280 mm. Dodatkowo dla ułatwienia
transportu agregat został wyposażony w mechaniczną blokadę transportową, a samo
składanie odbywa się z poziomu kabiny ciągnika przy pomocy hydrauliki.

Dane Techniczne  Agregatu

Zawieszanego Unia Kombi

 
Masa (kg)

zapotrzebowanie mocy liczba zębów

KOMBI 3 620 60 30

KOMBI 3,7 XL 1 060 75 36

KOMBI 4,2 XL 1 125 90 42

KOMBI 5,1 XL 1 410 112 50

KOMBI 5,6 XL 1 530 150 56

Wyposażenie  agregatu

https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
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Zawieszanego Kombi

 

Agregat  Kombi 

oś zawieszenia z klamrą ø 60-825/ ø28 mm
wał przedni strunowy ø320 mm
4 rzędy zębów sprężystych SU (32×12 mm) z płynną regulacją głębokości pracy
podwójny wał strunowy zębaty ø 320/280 mm z regulacją docisku
rama sztywna

 

Agregat  Kombi XL

oś zawieszenia z klamrą
ø60-825/ø28 mm (3,7 H÷5,1 H), ø60-825/ø36 mm (5,6 H)
spulchniacze śladów z punktową regulacją głębokości pracy i sprężynowym
zabezpieczeniem gęsiostópki
wał przedni strunowy ø 320 mm
3 rzędy zębów sprężystych SV (32×10 mm) z płynną regulacją głębokości pracy
podwójny wał strunowy zębaty ø320/280 mm
ze sprężynową regulacją siły docisku
składany hydraulicznie do transportu

 

wyposażenie opcjonalne

komplet zębów SK (45x10 mm) z gęsiostópką
komplet zębów SV (45x10 mm)
oś zawieszenia z klamrą ø 60-965/ ø36 mm (4,2H; 5,1H; 5,6H)
oświetlenie (tablice z lampami)

https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=unia&amp;post_type=product
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ agregaty

CIĄGNIKI ROLNICZE, KOMBAJNY I MASZYNY ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK?

Watch Video At: https://youtu.be/YynaOBDi6Uk

AKCESORIA DO AGREGATU UPRAWOWEGO

ZAWIESZANEGO UNIA KOMBI

https://youtu.be/YynaOBDi6Uk
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Komplet zębów SK
45x10 mm z gęsiostópką 100 mm

Komplet zębów SV
45x10 mm

Oś zawieszenia
z klamrą ø 60-960/ ø 36 mm

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/komplet_zebow_sk.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/komplet_zebow_sv.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/os_zawieszenia_z_klamra.jpg


7/18

Zestaw tablic ostrzegawczych
wraz z oświetleniem dla zachowania większego bezpieczeństwa na drodze

 
GALERIA PRODUKTU

 
AGREGAT UPRAWOWY UNIA KOMBI

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/zestaw_tablic_ostrzegawczych_z_oswietleniem.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kombi_xl_4.2.png
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kombi_unia.png
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OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kombi_30.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kombi_w_polu.png
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Ocen: 2.5 (4 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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ZOBACZ POZOSTAŁE Agregaty Unia

HERMES

(300-400 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/hermes
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fs-fs-t-drive
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FS T DRIVE

(300 CM)

CERES

(250-300 CM)

ATLAS

(450-1 000 CM)

FENIX

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fs-fs-t-drive
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/ceres
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/atlas
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fenix
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(300-600 CM)

MAX

(300-900 CM)

CUT

(230-700 CM)

PLOW

(300-400 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/fenix
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/max
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/cut
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/plow
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CROSS

(300-600 CM)

KRUK

(160-200 CM)

KOS

(210-600 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/plow
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/cross
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kruk
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kos
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/front
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FRONT

(300-400 CM)

FM 400/3 i 700/3

(300 CM)

VIKING

(530-800 CM)

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/front
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/plus-4003-i-7003
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/viking
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KRET

(170-400 CM)

ARES

(300-800 CM)

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna

https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/kret
https://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/ares

